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SOLTEQ  OYJ – OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001

• Liikevaihto oli katsauskaudella 4,8 miljoonaa euroa, jossa  kasvua 11,3 %.
Lisenssimyynti kasvoi 31,5 %, laitemyynti väheni18,6 %, Puolan osakkuusyhtiön
liikevaihto kasvoi noin 60 %.

• Liiketulos katsauskaudella oli –0,25 miljoonaa euroa, jossa kasvua 30% (-0,36
miljoonaa euroa). Puolan osakkuusyhtiön liiketulos kasvoi noin 180 %.

• Vuoden 2001 tuloskehityksen uskotaan olevan vuotta 2000 parempi. Yhtiön
tavoitteena on noin 5 %:n taso tilikauden voitossa.

Liikevaihto ja tuloskehitys

Solteq Oyj -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 4,8  miljoonaa euroa (vs. 4,3
miljoonaa euroa 1-3/2000), jossa kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon oli
11,3 %. Sekä lisenssi-, että palvelumyynti kasvoivat  edellisvuoteen verrattuna
(lisenssimyynnin kasvu 31,5 % ja palvelumyynnin 9,0 %). Laitemyynti väheni 18,6 %
viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Puolan osakkuusyhtiön (Koma S.A.) liiketoiminta kehittyi katsaukaudella erittäin
suotuisasti. Liikevaihto oli 6,8 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,3 miljoonaa euroa.
Liikevaihdon kasvu edellisen vuoden vastaavaan jaksoon oli noin 60 prosenttia ja
liiketuloksen kasvu noin 180 prosenttia. Osakkuusyhtiön arvo Solteqin taseessa
kasvoi lisäksi Puolan zlotyn vahvistumisen johdosta noin 0,2 miljoonaa euroa.

Myynnin jakauman kehitys jatkoi vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä  vuonna
2000 alkanutta trendiä. Lisenssimyynnin osuus kasvoi 40 prosenttiin, kun se oli
edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä 33 prosenttia ja koko vuonna 2000 34
prosenttia. Palveluiden osuus oli suhteellisen stabiili laitemyynnin osuuden laskiessa i
(osuus liikevaihdosta vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä 14 % vs. vuoden
2000 vastaavan neljänneksen 19 %). Lisenssimyynnin osuutta verrattuna viime
vuoden vastaavaan jaksoon kasvatti erityisesti PK-sektorin ja vähittäiskaupan
myynnin aikasempaa suurempi osuus.

Osuus 1-3/2001 Osuus 1-3/2000 Osuus 1-12/2000

Palvelut 46 % 48 % 44 %
Lisenssit 40 % 33 % 34 %
Laitemyynti 14 %     19 %         22 %

Solteq-konsernin  liiketulos oli katsauskaudella –0,25 miljoonaa euroa (vs. -0,36
miljoonaa euroa 1-3/2000). Palvelumyynnin kannattavuus ei katsauskaudella
vastannut odotuksia. Kysynnän ja kannattavuuden uskotaan kuitenkin  loppuvuonna
paranevan tietojärjestelmien euromuutostöiden ansiosta.



Henkilöstö

Henkilöstön määrä kasvoi katsausaikana viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna
29:llä, ollen katsauskauden lopussa 262 henkilöä sekä katsauskaudella keskimäärin
259 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvu oli noin 12 %.

Liiketoiminta katsauskaudella

Solteq-konsernin liiketoiminta keskittyi katsauskaudella kotimaassa tukku- ja
vähittäiskaupan, autokaupan sekä teollisuuden toimialaratkaisuiden vahvaan
kehittämiseen sekä myyntiin. Tukkukaupan kokonaisratkaisua täydennettiin
solmimalla yhteistyösopimus E3 Suomi Logistics Oy:n kanssa. Solteq Oyj on jatkanut
katsauskauden aikana voimakkaasti tukku- ja vähittäiskaupan ratkaisujen kehittämistä
ja Solteqin ratkaisut kattavatkin koko tukku- ja vähittäiskaupan arvoketjun
hankintatoimesta kuluttajille saakka. Uusien järjestelmien toimitusten lisäksi
katsauskaudella sekä koko loppuvuonna 2001 merkittävä projekti on olemassa olevan
asiakaskunnan tietojärjestelmien euromuutostyöt.

Olennainen katsauskauden liiketoimintaan vaikuttava tekijä oli vuonna 2000 alkanut
ostettujen yhtiöiden liiketoiminnan ja henkilöstön sulauttaminen osaksi konsernia.
Sulauttamisen tavoitteena on  tehokkuuden nostaminen sekä synergiaetujen
hakeminen tuotekehityksessä ja myynnissä. Organisaation päällekkäisten toimintojen
uudelleenjärjestelyillä haetaan  suoria kustannussäästöjä, jotka tulevat loppuvuonna
näkymään  kannattavuudessa.

Kansainvälisen liiketoiminnan osalta Solteq keskittyi katsauskaudella Solteq Oscar-
tuoteperheen lanseeraukseen Puolan ja Viron markkinoille sekä jakelutien edelleen
kehittämiseen koko Baltian kattavaksi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat sekä näkymät loppuvuodelle 2001

Katsauskauden jälkeen (23.4.2001) Solteq Oyj ja Soon Communications Oyj
allekirjoittivat aiesopimuksen koskien sovellusten ulkoistamis- ja
vuokrauspalveluiden (hosting ja ASP) yhteistä kehittämistä. Vahvan kumppanin
avulla Solteqilla on mahdollisuus nostaa asiakaskuntansa palvelutasoa sekä tarjota
ratkaisu asiakkaidensa jatkuvasti kasvavaan tarpeeseen ostaa koko tietojärjestelmä
palveluna. Solteqin toimialaratkaisut kattavat jo nyt merkittävän osan asiakkaiden
tietojärjestelmätarpeista. Kokonaisratkaisun edelleen kehittämiseksi Solteq aikoo
integroida tietoliikenteen osaksi toimialaratkaisujaan sekä tarjota uusia tuotteita  mm.
Internet-, turvallisuus- ja tavoitettavuusratkaisuissa.

Katsauskauden jälkeen tehtiin Solteqin ensimmäinen kokonaisjärjestelmän
käyttöönotto Puolassa.  Käyttöönottoon tehdyt investoinnit parantavat Solteqin  ja
paikallisen kumppanin valmiuksia lisätä myyntiä kaupan ja teollisuuden toimialoilla
Puolassa.

Tietojärjestelmien kysyntä alkoi vilkastui vuoden 2000 viimeisellä neljänneksellä ja
elpyminen jatkui myös 2001 ensimmäisellä neljänneksellä.. Solteqin  johto on



vuoden 2000 lopulla tarkentanut yhtiön strategiaa vuosille 2001-2004. Yhtiön
tavoitteena on kasvattaa lisenssimyynnin osuutta kokonaisliikevaihdosta siten, että se
on vuonna 2004 yli 50 %. Tällöin lisenssituloista yli 50 % tulee ulkomailta. Edelleen
tavoitteena on kasvattaa viennin osuutta kokonaisliikevaihdosta 25 prosenttiin vuonna
2004.

Kotimaassa tavoitellaan tarkastelujaksolla markkinoiden keskimääräistä kasvua
nopeampaa, noin 20 % vuotuista kasvua.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa panostetaan tuotekehitykseen ja kanavan
rakentamiseen. Liikevaihdon arvioidaan olevan noin 10 % kokonaisliikevaihdosta ja
tuloksen negatiivinen.

Solteq- konsernin tavoitteena on saavuttaa tukku- ja vähittäiskaupan, autokaupan ja
teollisuuden toimialoilla  asema kahden merkittävimmän tietojärjestelmätoimittajan
joukossa kotimaan markkinoilla sekä kansainvälistyä.  Yhtiön johto uskoo edelleen,
että keskeiset toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseen ovat toimialaosaamisen
edelleen vahvistaminen kotimaassa, teknologisen edelläkävijyyden varmistaminen,
kumppanuuteen perustuvan toimintamallin edelleen kehittäminen sekä hyvien
kansainvälisten kumppanien löytäminen. Näihin toimenpiteisiin on liiketoiminta myös
katsauskaudella keskittynyt.

Vuoden 2001 tuloskehityksen uskotaan olevan vuotta 2000 parempi. Yhtiön
tavoitteena on noin 5 %:n taso tilikauden voitossa.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET KATSAUSKAUDELLA

Solteq Oyj:n hallitus päätti korottaa yhtiön osakepääomaa 103.543,50 markalla
5.389.163,50 markaan, vastaten 207.087 osaketta ja osakemäärän ollessa korotuksen
jälkeen 10.778.327 kappaletta. Osakepääoman korotus perustui osakevaihtoon Koma
SA:n kanssa, jossa Koma SA suuntaa Solteq Oyj:lle 14.000 omaa osakettaan. Tämän
jälkeen Solteq omistaa Koma SA:sta 25 prosenttia.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen sekä antaa vastuuvapauden
toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Hallituksen ehdotus 0,10 markan osakekohtaisesta
osingon maksusta 9.4. hyväksyttiin.

Ylimääräisen yhtiökokouksen 15.11.2000 antama omien osakkeiden
hankkimisvaltuutus kumottiin ja että hallitus valtuutetaan hankkimaan yhtiön omia
osakkeita enintään 538.916 kappaletta, Lisäksi päättetiin, että hallitus valtuutetaan
päättämään enintään 538.916 kappaleen oman osakkeen luovuttamisesta muussa kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita.
Nämä valtuudet ovat voimassa 28.3.2002 saakka



KONSERNITULOSLASKELMA 1-3/2001 1-3/2000 1-12/2000
(tuhatta EUR)

LIIKEVAIHTO 4835 4345 20341

Liiketoiminnan muut tuotot 8 31 169

Materiaalit ja palvelut
 Aineet, tarv ja tavarat
 Ostot tkn aikana -670 -749 -4133
 Ulkopuoliset palvelut -142 -100 -399
Henkilöstökulut -3135 -2848 -11355

Poistot
 Suunnitelman muk poistot -249 -187 -885

Osakkuusyhtiötulos 30 0 -19

Liiketoiminnan muut kulut -925 -848 -4527

LIIKETULOS -247 -356 -807

Rahoitustuotot ja -kulut -34 381 314

TULOS ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ -281 25 -494

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 786

TULOS ENNEN VEROJA -281 25 292

Välittömät verot 88 -10 -123

TILIKAUDEN TULOS -193 15 169

KONSERNITASE 31.03.2001 31.03.2000 31.12.2000
(TEUR)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet    2023   1741   1309
   Konserniliikearvo    709   600   1460
   Muut pitkävaikutteiset menot  50         31   53

Aineelliset hyödykkeet

   Koneet ja kalusto    1478   1257   1494
   Muut aineelliset hyödykkeet   13   13         14

Sijoitukset
   Muut osakkeet ja osuudet    1711   866         1716
   Osakkuusyhtiöt    2992   0         2865

Pysyvät vastaavat yhteensä    8976   4508   8911



VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset
   Myyntisaamiset     3604   3503   5957
   Lainasaamiset     80   67         77
   Muut saamiset     38   99         57
   Siirtosaamiset     610   831         774

Rahoitusarvopaperit
   Omat osakkeet     88   0         88
   Muut arvopaperit           834   5717   1871

Rahat ja pankkisaamiset     2987   1899   1777

Vaihtuvat vastaavat yhteensä     8241   12116   10601

VASTAAVAA YHTEENSÄ     17217   16624   19512

KONSERNITASE  31.03.2001 31.03.2000 31.12.2000
(TEUR)

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

   Osakepääoma     906   751        889
   Osakeanti     0         0         290
   Rahastot     9712   9228   9342
   Omien osakkeiden rahasto     88   0         88
   Edellisten tilikausien voitto  1823   2132   1654
   Tilikauden voitto/tappio     -193   15         169

Oma pääoma yhteensä     12336    12126   12432

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen
   Lainat rah.laitoksilta     1156   276         1099
   Muut velat     157   214         228

Lyhytaikainen
   Lainat rah.laitoksilta     139   208         159
   Ostovelat                 631   988         1604
   Muut velat                 213   250         252
   Siirtovelat                 2585   2562       3738

Vieras pääoma yhteensä           4881   4498   7080

VASTATTAVAA YHTEENSÄ           17217   16624   19512



TUNNUSLUVUT

      1-3/01       1-3/00      1-12/00
Liikevaihto MEUR         4,84   4,34   20,34
Liikevaihdon kasvu      11,30 %      16,24 %      20,55 %
Liiketulos MEUR         -0,25        -0,36        -0,81
% liikevaihdosta       -5,11 %      -8,18 %      -3,97 %
Tulos en veroja MEUR    -0,28         0,03         0,29
% liikevaihdosta        -5,82 %       0,58 %       1,44 %
Omavaraisuusaste, %     71,14        72,00        63,26
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen MEUR
                         0,35         0,24         5,42
Hlöstö kauden lopussa       262          233          274

KONSERNIN OSAKEKOHTAISET LUVUT
Tulos / osake, e        -0,02        0,00        -0,04
Oma pääoma / osake, e    1,14        1,35        1,15

Henkilöstö keskimäärin 1-3/2001       259

Luvut ovat tilintarkastamattomia

AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)

             2Q/99  3Q/99  4Q/99  1Q/00  2Q/00  3Q/00  4Q/00   1Q/01

Liikevaihto   4,99   2,81   5,33   4,34   5,00   3,14   7,86    4,84

Liiketulos    0,67  -0,02   0,46  -0,36  -0,12  -0,82   0,49    -0,25

Tulos ennen
     veroja   0,66  -0,03   0,77   0,03  -0,12  -0,82   1,20    -0,28

Solteq Oyj

Ali U. Saadetdin

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Solteq Oyj

Toimitusjohtaja Ali U. Saadetdin, puh 020 8444 201, e-mail
ali.saadetdin@solteq.com

Hallituksen puheenjohtaja Seppo  Aalto, puh 020 8444 501, e-mail

seppo.aalto@solteq.com

Talousjohtaja Pekka Tammela, puh 020 8444 203, e-mail pekka.tammela@solteq.com
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